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THÔNG BÁO 

Về việc phổ biến quy chế, tập huấn và làm thủ tục dự thi cho thí sinh  

dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Đợt 2 năm 2021) 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021, Hội đồng tuyển 
sinh sau đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố Danh sách thí sinh 
dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn thi tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử 
của Trường và bảng tin của Phòng Đào tạo sau đại học.  

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy chế và hướng dẫn thí sinh cách thức 
tham gia thi trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams, Ban Thư ký Hội đồng 
tuyển sinh thông báo về việc phổ biến quy chế thi, tập huấn và làm thủ tục dự thi 
cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ như sau:  

1. Thời gian: 15h00 ngày 25/12/2021 (theo Thông báo số 4330/TB-
ĐHLHN ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà 
Nội) 

2. Hình thức: Hình thức trực tuyến trên hệ thống Microsoft Teams. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjk2MmUyNDktOTBkNy00YzkzLWI2MzctNjE2MTkxYT
U1MDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-
41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%22d06acb80-fb18-4c7d-
9499-4ad09903e191%22%7d 

  Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo 
để các thí sinh biết và tham gia. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Thí sinh dự thi cao học đợt 2/2021; 
- Cổng thông tin điện tử của Trường (để đăng tải); 
- Lưu: ĐTSĐH. 
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Nguyễn Văn Tuyến 

 


